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Ročník: osmnáctý
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou velikonoční číslo našeho časopisu a rád bych vám v něm sdělil, co letos
zastupitelstvo plánuje udělat.
Čištění odpadních vod je důležitá součást našeho chování ke krajině. Je známo, že i v Květné se
nějakou dobu řešila koncepce, jak tento problém řešit. Původní návrh orgánů státní správy byl
splaškové vody posílat do čističky v Poličce, Svitav, ale i do Litomyšle, což už samo o sobě vyvolává otázky o zdravém rozumu takového postupu. U nás jsme před lety postavili v obci malou kořenovou čističku, která přes určité drobné nedostatky velmi dobře splňuje podmínky, které jsou na
ni kladeny. ČOV na posádce je v havarijním stavu a je nutné provést rekonstrukci. Obě naše čistírny se potýkají s problémem nejen že jsou technologicky zastaralé a zároveň, jak ubývá voda
v krajině, tak již nemáme možnost vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního toku, který
v podstatě již neexistuje. Po rozsáhlých konzultacích s odbornou veřejností jsme zvolili řešení,
které bude ekonomické i ekologické zároveň a zároveň nebude odvádět vodu mimo katastr naší
obce.
Obě čistírny získaly dne 28.3. na jednání na Krajském úřadě v Pardubicích souhlas k provozu
podle nejnovější legislativy a řešení spočívá v biologicko-mechanické čističce. Je to vlastně kořenová čistírna, která využívá vyspělejší technologie k likvidaci odpadních látek ve vodách. Do podzimu letošního roku budeme mít územní rozhodnutí i stavební povolení a na základě toho podáme žádost o dotace. Dalším krokem, který bude následovat během letošního roku, jsou přípravné
projekční práce na kanalizaci. Na toto téma opět povedeme diskuzi s veřejností a zkušeným projektantem.
Loni se otevřel nový obchůdek v obci, který přes počáteční nedůvěru získal oblibu našich občanů.
Květná Zahrada rozšiřuje své služby občanům i o velmi kvalitní kuchyň, která v měsíci dubnu bude poskytovat jeden týden obědy zdarma seniorům.
Letos bychom rádi uspořádali setkání rodáků a to 11. a 12. 8. o pouťovém víkendu. Poprosím Vás,
abyste oslovili všechny příbuzné a známé, jestli by nepůjčili nějaké fotografie z minulosti Květné.

Velikonoce jsou svátky jara, zrození nového života, ale i velkého tajemství ukřižování a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zastupitelstvo obce Vám přeje kreativní inspirace k přípravě
Velikonoc a hodně optimismu s přicházejícím jarem.
Petr Škvařil, starosta obce Květná

Základní škola Květná
Naši základní školu v současné době navštěvuje
6 žáků prvního, druhého a třetího ročníku.
Pro příští školní rok předpokládáme v ZŠ deset
žáků.
Zápis do 1. ročníku pro rok 2018/19 se
koná ve středu 11.4.2018 od 15.15 hod do
16.30 hod. Naši př edškoláci společn ě s
paní učitelkou se přijdou podívat na výuku žáků 4.4. a 9.4.2018.
Prostředí školy velice dobře znají, protože zde
od září navštěvují velké množství kroužků.
Kroužky poskytuje naše škola zdarma. Od února společně se svými maminkami přicházejí
všichni předškoláci prožít společný čas v edukativně stimulačních skupinkách, které se konají odpoledne
v úterý jedenkrát za čtrnáct dní.
Srdečně zveme na Den otevřených dveří
v úterý 10.4. od 8 do 15 hod.
Našim hlavním cílem je vytvářet takové prostředí, ve kterém se budou dobře cítit děti, rodiče i učitelé.
Priority naší školy:

příjemné klima

budování sebeúcty, vzájemné úcty a respektu k ostatním

propojení školy se životem v obci

bezpečné prostředí
Dále nabízíme:

školu rodinného typu, která je zaměřena
na zážitkovou pedagogiku

kooperativní výuku zaměřenou na rozvoj
dovednosti spolupracovat se spolužáky

projektové vyučování

přírodovědné a vlastivědné exkurze do
okolních muzeí, skanzenů, hradů a zámků

účast rodičů na životě školy

konzultační hovorové hodiny (rodič, učitel, žák)

velké množství kroužků, do kterých začleňujeme naše předškoláky, aby si zvykli na
prostředí

základní školy (výtvarný, logopedie, sportovní hry, angličtina, výlety do historie)

málotřídní výuku od prvního do čtvrtého
ročníku (pro příští školní rok)

individuální přístup pedagogů k žákům

angličtinu od 1. ročníku

plaveckou výuku od 1. ročníku

třídu vybavenou moderními didaktickými
pomůckami, IT technikou





školní knihovnu
krásnou tělocvičnu, která slouží nejen pro
sportování žáků, ale i pro setkávání při
různých besídkách a karnevalech
účast školního asistenta při vyučování
(projekt Šablony I)

Pro žáky jsme například v rámci prevence sociálně patologických jevů připravili výukový program s nevidomou lektorkou Kristýnou Zapletalovou, kterou doprovázel vodící pes Kristýnka. Žáci se nejen dozvěděli o životě nevidomých lidí, ale měli možnost si vyzkoušet různé
pomůcky, které usnadňují život těmto zdravotně znevýhodněným.
Těšíme se na společné setkávání s občany
Květné. Připravujeme různé vzdělávací akce
nejen pro žáky naší školy, ale také pro veřejnost. V březnu jsme zrealizovali Kurz první pomoci a v květnu se můžete těšit na besedu
„Komunikace jako nástroj dobrých vztahů.“
Lektorkou bude Iva Řehůřková.
Mgr. Ilona Nosková, ředitelka školy

Základní škola Květná
Rok 2017 za sebou definitivně zavřel svá
vrátka a čekají nás příjemné svátky – Velikonoce, které nám, alespoň v to doufám,
přinesou jarní slunečné počasí.
V posledním příspěvku jsem vás informovala o událostech, které nás s dětmi čekají,
na co se připravujeme a na co se těšíme.
Byla to především vánoční besídka a zahájení plavecké výuky.
Letošní vánoční představení dětí MŠ a ZŠ
se konalo v prostorách květenského kostela
a umocnilo tak sváteční atmosféru. Děti poctivě nacvičovaly básničky, koledy i divadelní hru a troufám si tvrdit, že si za své
výkony vysloužily velikou pochvalu. Udělaly radost svým rodičům, prarodičům, sourozencům i občanům Květné.
Před vánočními svátky se žáci ZŠ společně
s dětmi z mateřské školy zapojili do plavecké výuky. Navštívili celkem 10 dvouhodinových lekcí a pod vedením šikovných a milých plavčic se zdokonalili v několika plaveckých stylech. Z vody se jim téměř nechtělo a plaveckou výuku ukončovali velmi
neradi. Na sportovní aktivity mimo prostory tělocvičny jsme však nezapomněli! Několikrát jsme vzali na sebe i brusle a proháněli se po poličském zimním stadionu.
V únoru jsme domluvily exkurzi na záchrance ve Skutči. Cílem bylo seznámit děti
s fungováním záchranného systému. Měly

možnost prozkoumat výjezdové vozidlo, dobrovolníkům byl změřen krevní tlak, EKG, okusily transport do sanitky. Seznámily se se základy první pomoci, prohlédly si celé pracoviště a měly možnost
vidět práci posádky v reálu.
V sobotu 24.3. 2018 jsme se sešli na karnevalovém
veselí. Okolo 15.hod. se tělocvična ZŠ zaplnila domácími i exotickými zvířátky. Učitelský sbor nezůstal pozadu a na 2 hodiny se proměnil v moudrou
sovu, včelku Máju či medvěda. Téměř dvě hodiny
se soutěžilo, tančilo, bavilo, zpívalo i jenom povídalo.
V nejbližší době se připravujeme na uspořádání
VELIKONOČNÍCH DÍLNIČEK, na kterých si děti
ve spolupráci s rodiči vyrobí pěkné dekorace a věřím, že se určitě povedou a budou přinášet radost.
Těšíme se na společné setkání.
Bc. Ivana Velechová

Základní škola a mateřská škola Květná

ZÁPIS DĚTÍ
do

MATEŘSKÉ ŠKOLY
v Květné

na školní rok 2018/2019 se koná

v pondělí

14.5.2018

od 8:00 do 16:00 hod
Od 4. 5. 2018 si mohou zájemci o vzdělávání v naší MŠ vyzvednout přihlášku a kritéria, podle kterých budou děti přijímány.
K zápisu přineste vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku,
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
V Květné 26. 3. 2018

Mgr. Ilona Nosková
ředitelka školy

Mateřská škola Květná
Nabízíme:
* Vzdělávací program rozvíjející osobnost dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy, se zřetelem na
celkový rozvoj dítěte
*Domácké prostředí
*Individuální přístup
*Dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj hravých dovedností
*Zařízenou školní zahradu s prvky k rozvoji fyzické zdatnosti a relaxaci
* Akce pro děti a rodiče

*Tvořivé dílny s rodiči
*Divadelní představení
*Práce s keramickou hlínou
*Logopedickou péči v MŠ
*Předplaveckou výuku v krytém bazénu
*Přípravu na školu, grafomotorické cviky
*Mikulášskou nadílku

*Vánoční posezení s rodiči
*Karneval pro děti a rodiče
*Rozloučení s předškoláky
*Podporu předčtenářských a předmatematických dovedností
*Blízkost přírody, rozvíjení vztahu k přírodě
Akce od ledna:


předplavecká výuka



Divadlo Jójo



návštěva muzea ve Svitavách – Přehlídka 2018



Olympiáda dětí a mládeže – krasobruslení



karneval

DOSTUPNOST SLUŽEB POSKYTOVANÝCH
OBLASTNÍ CHARITOU POLIČKA pestrý vějíř sociálních a zdravotních služeb pro lidi na Poličsku
Oblastní charita Polička vloni pomohla 1 068
klientům. V cca 50 případech byla klientem celá
rodina, takže počet osob, jimž bylo pomoženo,
může být reálně ještě asi o 200 osob vyšší. Mnohým lidem se dostávala charitní pomoc opakovaně nebo dlouhodobě prostřednictvím osmi
sociálních, jedné ostatní a jedné zdravotní služby, aby jim usnadnila život. Tři z těchto služeb
jsou ryze terénní, to znamená, že je poskytujeme v místě bydliště klienta, čtyři jsou ambulantní, kdy klient za službou dochází a tři kombinují
ambulantní a terénní formu. Předkládáme Vám
naši nabídku:
Otevřené dveře: sociální služba pr o osoby s duševní nemocí celého okresu Svitavy. Ambulantní služba je poskytována v Charitním domě IV. (Vrchlického 10), terénní služba
v domácnosti klienta. Služba je poskytována
zdarma.
AC dílny: ter apeutické dílny pr o osoby s
lehkým až středním mentálním postižením.
Ambulantní služba je poskytována pro region
Poličsko, Litomyšlsko a Svitavsko v Charitním
domě I. (Vrchlického 22) a Charitním domě IV.
(Vrchlického 10). Služba je poskytována zdarma.
Denní stacionář: denní pobyt pr o osoby
se středním až těžkým mentálním postižením.
Ambulantní služba je poskytována pro region
Poličsko, Litomyšlsko a Svitavsko v Charitním
domě I. (Vrchlického 22). Poskytnuté služby
klient na základě zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách hradí podle stanoveného ceníku.
Občanská poradna: pr o každéh o, kdo se
na ni obrátí o radu, především pro lidi v krizi.
Ambulantní služba je poskytována pro region
Poličsko, Litomyšlsko a Svitavsko v Charitním
domě III. (Vrchlického 185) a každé úterý odpoledne v Litomyšli (Moravská 1222). Služba je
poskytována zdarma a respektuje anonymitu
klienta.
Šance pro rodinu: pr o r odiny v obtížích ,
pečující o nezletilé děti v městě Polička a spádových obcích. Ambulantní služba je poskytována

pro region Poličsko v Charitním domě II.
(Vrchlického 16), terénní služba v domácnosti klienta. Služba je poskytována zdarma.
Osobní asistence: ur čená senior ům a lidem se
zdravotním postižením. Terénní služba je poskytována pro město Poličku a spádové obce. Zázemí má
v Charitním domě II. (Vrchlického 16).
Poskytnuté služby klient na základě zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách hradí podle stanoveného ceníku.
Charitní pečovatelská služba: zejm éna pr o seniory a lidi se sníženou soběstačností. Terénní služba
je poskytována pro město Poličku a spádové obce.
Zázemí má v Charitním domě II. (Vrchlického 16).
Poskytnuté služby klient na základě zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách hradí podle stanoveného ceníku.
Nízkoprahové denní centrum: základní pomoc lidem bez domova. Ambulantní služba v městě
Polička je poskytována zdarma v Charitním domě III.
(Vrchlického 185).
Centrum náhradní rodinné péče: služba pr o
pěstounské rodiny pro region Poličsko je poskytována v Charitním domě II. (Vrchlického 16), i
v domácnosti klienta. Je zdarma.
Charitní ošetřovatelská služba a Domácí hospic sv. Michaela: terénní zdr avotnická služba
poskytovaná podle rajonizace VZP pacientům z města
Poličky a obcí: Borová, Březiny, Jedlová, Korouhev,
Lačnov, Lubná, Pustá Rybná, Sádek, Sebranice, Stašov a Telecí. Sídlí v Charitním domě III. (Vrchlického
185).
Služba je vykonávána zdravotními sestrami na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění.
Nebojte se na nás obrátit. Budeme-li mít volnou kapacitu, rádi Vám pomůžeme.
Štěpánka Dvořáková
Kontakt:
Tel:
e-mail:
web:

Oblastní charita Polička
Vrchlického 16
461 725 552
redite@pol.hk.caritas.cz
www.policka.charita.cz

Květná zahrada a její aktivity v roce 2018
V letošním roce bude Květné Zahradě 13 let. Co nás vlastně všechno čeká?
Samozřejmě budeme dále provozovat Dům na půl cesty Květná, a to od podzimu v novém objektu v lokalitě Květná – posádka, kde bude 8 garsonek pro naše mladé dospělé klienty a celé zázemí této služby. Velmi se na to těšíme. Předpokládám, že se dále bude pokračovat činnost naše-

ho Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč, ve kterém jsme schopni poskytnout
pomoc až 10ti dětem najednou. Děti chodí do škol v okolních městech, mají své povinnosti a
úspěšně se podílejí také na činnostech na naší malé farmě.

Pomalu a jistě si u nás zvykají i naši kolegové ze Střediska výchovné péče Svitavska, které jsme v
roce 2014 založili.
Další velkou aktivitou bude naše sociální podnikání – tedy podnikání, na kterém se podílejí i naši
dospělí klienti. Daří se nám vyrábět výborné sýry, díky velké podpoře obce Květná provozujeme u
hlavní silnice vedle autobusové zastávky směr Polička-Svitavy obchůdek se základními potravinami pro občany, vaříme v něm kávu, párek v rohlíku, v létě točíme skvělou zmrzlinu. V letošním
roce spustíme naplno vaření povidel, marmelád, budeme sušit ovoce, moštovat. Rádi bychom vybudovali velké sklepy pro skladování ovoce.
Novou letošní aktivitou bude vaření obědů pro veřejnost. Máme oficiálně schválenou kuchyň pro
přípravu teplých i studených
jídel a rádi její výrobky nabídneme všem, kteří o ně budou
mít zájem. Již nyní můžete
ochutnat skvělé svačinové polévky, které lze zakoupit v našem obchůdku.
Přeji nám všem skvělý rok!
Ferdinand Raditsch, sedlák v
Květné

Budiž voda
Nedávno jsme měli u nás na statku č.p. 40
vzácnou návštěvu.
Se svou vnučkou nás navštívila 86 letá paní
Marta Haupt, která se v našem statku narodila a jako 15 letá dívka jej musela v roce 1946
opustit – byla s celou rodinou odsunuta.
Proč to zmiňuji? Kromě toho, že paní Haupt
byla moc ráda, že její rodný statek vzkvétá, a
že nám nakreslila, jak vypadala kaple, která u
statku stála, nám při své návštěvě dala jednu
velmi důležitou radu. Řekla nám: “Starejte se
o vodu, v Květné jí bylo vždycky málo.“

udržela, aby jí byl dostatek.
Začali jsme tím, že jsme do země zakopali 20 kubíkovou jímku na dešťovou vodu, ze které přes
darling a zvláštní vodovodní rozvod v jedné z
našich budov již nyní můžeme zadrženou vodu
ze střech používat. Na zavlažování, mytí podlah,
splachování WC, mytí aut, a podobně. Jeden vydatný déšť nám jímku naplní. Na každém kubíku
vody, který si z jímky vezmeme, tak šetříme 30
Kč, to je 600,- Kč z jedné plné jímky. Za rok jich
je naplněno asi 20. to je 12 000,- Kč roční úspora za vodu, kterou bychom jinak vzali z veřejného vodovodu a platili za ni.
Našim cílem je takto zakopat do země alespoň
200 kubíků jímek. Využití pro tuto vodu najdeme, včetně malého rybníčku pro husy a kachny,
který doufám letos vybudujeme. Další jímka na
20 kubíků bude i u našeho nového Domu na půl
cesty Květná v lokalitě Posádka.

Mnohokrát si na tato její slova vzpomenu.
Když se ohlédnu, vidím i v tak krátké době 13
-ti let, po které v Květné žiju, velké změny a
výkyvy, které úzce souvisejí s vodou.
Poslední 3 roky jsem na jaře neviděl v potůčku téct vodu, tak jak to bylo dřív. Několik let
je každou zimu málo sněhu, kdy naposledy
jsme jej vyváželi v zimě ze dvora, to už si nepamatuji, snad před pěti lety?
Hodně mě tyto věci zajímají. Chodím po našich loukách a dívám se, jak roste tráva, kdy
budeme moci začít sekat a sušit sena, kolik
vody je ve studni. Čtu zajímavé knihy napsané chytrými lidmi, o tom, co voda pro nás a
krajinu znamená, jak životně důležitá je.

Nyní zrovna čtu knihu, jejíž název jsem si vypůjčil do názvu tohoto článku, tedy „Budiž
voda“. Napsal ji Seth M. Siegel a je o tom, jak
pouštní stát Izrael hospodaří s vodou. Izrael,
jehož území z 69% zabírá poušť, je nejen vodou soběstačný, ale dokonce díky péči o ni
tuto životodárnou tekutinu dodává svým
arabským sousedům! A tak přemýšlím o
tom, co můžu já sám nebo my v malé obci
Květné udělat proto, aby se nám tady voda

Byl bych moc rád, kdyby se téma vody stalo
hlavním tématem nás občanů, obce a jejích zastupitelů v nadcházejících čtyřech letech. Umím
si představit, že zastupitelstvo připraví plán hospodaření s vodou, který bude obsahovat vše potřebné – kanalizací a čističkami počínaje a efektivní podporou budování jímek na dešťovou vodu občany konče. Velmi by se mi líbilo, kdyby
všechny obecní budovy a zařízení také měly zabudované jímky na dešťovou vodu, kterou by
dále využívali pracovníci podle potřeby a vhodnosti.
Považuji téma vody za životně důležité pro nás
všechny. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto a

každém následujícím roce nás čekají výkyvy počasí, kdy bude občas vody málo a občas hodně.
Měli bychom se velmi rychle naučit s vodou dobře hospodařit. V čase přebytků ji umět zadržet a v
čase nedostatku ji tak mít k dispozici.
Žijeme v jedné obci, společně, i když každý sám za sebe. Jsme komunita, která má i společné cíle
a potřeby. Dostatek čisté vody je jednou ze základních společných potřeb, na jejíž naplnění bychom neměli čekat moc dlouho.
Za sebe mohu nabídnout, ž kdykoliv přispěji radou a příkladem našeho vlastního hospodaření s
vodou. A určitě se na to budu ptát i kandidátů do obecního zastupitelstva v podzimních volbách.
Ferdinand Raditsch, občan Květné

Ohlédnutí za zimní olympiádou
Tentokrát se XXIII. zimní olympijské hry konaly v jihokorejském Pchjongčchangu a Květná byla
u toho. Rozhodla jsme se uskutečnit jeden ze svých snů a vyrazila fandit našim sportovcům v
bojích pod pěti kruhy.

Zahájení proběhlo 9. února a my se mohli těšit na vrchol zimní sezóny a spousty televizních přenosů ve více či spíše méně příjemných vysílacích časech. Česká republika si do Jižní Korei přivezla 93 reprezentantů, mezi kterými bylo i pár želízek v ohni a očekávaly se medaile.

Jedním z nich byla i Eva Samková a její závod ve snowboardcrossu, kdy za mohutného povzbuzování mnoha českých fanoušků v dramatickém závěru vybojovala bronz. Bylo nám

ctí být u toho!

A mohlo se slavit!

Jako správní čeští fanoušci jsme nemohli vynechat hokejový zápas a to rovnou s tím nejtěžším
soupeřem - s Kanadou. Prognózy tohoto zápasu nebyly zrovna českým hokejistům nakloněny. I
tak se ukázalo, že hokej prostě hrát umíme. A když se k tomu přidají čeští fanoušci, kteří mimochodem ty korejské naučili mexickou vlnu, je o dobrý výsledek postaráno a my porážíme Kanadu 3:2 v samostatných nájezdech. Co víc si přát...

Jaké bylo pro mě příjemné překvapení, když jsem
mezi hokejovými fanoušky potkala stříbrnou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, která se se mnou i
ochotně vyfotografovala.

Nesmím zapomenout na její kolegyni Karolínu
Erbanovou. Ani ona nezůstala pozadu, a vybojovala bronzovou medaili v závodě na 500 m.

Ačkoliv se biatlon pro korejské fanoušky zdál méně atraktivní, ti čeští se měli na co těšit a nemohli si těch několik biatlonových závodů nechat ujít. Nakonec stříbrný Michal Krčmář a bronzová Verča Vítková si zasloužili potlesk. I přes třeskuté mrazy a chladný vítr ukázali, že měli
správně seřízená mířidla a na tuto olympiádu budou ještě dlouho vzpomínat. Stejně jako my.

A jak se říká, to nejlepší na konec. Ano, určitě tuto dráhu poznáváte, zde se totiž zrodila nová
česká legenda. Tušíte správně, je to Ester Ledecká. Ta totiž dokázala to, co před ní ještě nikdo
nedokázal. Zvítězila v super obřím slalomu, což sice bylo obrovským překvapením, ale v konečném důsledku by to nebylo nic neobvyklého. Jenže to by Ester o pár dnů později nesměla přidat
další zlato, tentokrát ne z lyží, ale z paralelního slalomu na snowboardu. Tím překvapila celý
svět a celý svět jí za to tleskal.

25. února skončilo jak olympijské, tak medailové počínání českých reprezentantů na olympijských hrách. V konečném součtu jsme získali 2 zlaté, 2 stříbrné, 3 bronzové a jednu bramborovou medaili a umístili se na 14. místě ze všech 92 zemí. Pomyslnou štafetu převzala Čína a
XXIV. zimní olympijské hry bude hostit město Peking.
Zažít atmosféru olympijských her na vlastní kůži je velmi emotivní zážitek. Tak rádi jsme byli u
toho!

Ing. Klára Rubínová

Jaro na statku 2018

Aktuality z obecního úřadu

1. Poplatek z komunálního odpadu v roce 2018
Sazba poplatku pro rok 2018 činí 540 Kč za osobu a rok,
za objekt sloužící k rekreaci je sazba poplatku 300 Kč za rok.
Rodiny s dětmi platí sníženou sazbu a to takto:
1-2 nezaopatřené děti v rodině: 220 Kč za dítě a rok, dospělí 540 Kč za osobu a rok
3 nezaopatřené děti v rodině: 180 Kč za dítě a rok, dospělí 540 Kč za osobu a rok
Důchodci platí sníženou sazbu následovně:
samostatně žijící starobní důchodce: 270 Kč za rok
starobní důchodce: 400 Kč za osobu a rok
Od placení poplatku jsou osvobozeni:


děti v rodině, která má čtyři a více nezaopatřených dětí



osoby, které se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržují v zahraničí



osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody,

 fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.


poplatník narozený v příslušném kalendářním roce

Nezaopatřenost u dětí po dovršení 18 let je nutné doložit potvrzením o studiu.

Režim placení
Poplatek je splatný v termínu do 31. 3. příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy poplatková povinnost hrazená zástupcem převyšuje částku 1.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou
stejných splátkách s termíny splatnosti do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný
do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na
účet obce Květná, vedeného u ČS a.s., č.ú. 1283345379/0800, VS – 1340X1), KS - 0558.
1)

na místě X doplnit číslo domu (popř.i číslo bytu).

2. Poplatek za psa v roce 2018
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Sazba poplatku za rok: za prvního psa 60 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč


Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.



Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.

 Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením
psa do evidence.


Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.

 Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny nebo bezhotovostně na číslo účtu
1283345379/0800, VS 1341X1), KS 0558
Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů.
na místě X doplnit číslo domu (popř.i číslo bytu).

3. Harmonogram mobilního svozu odpadu v obci Květná v roce 2018
NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD:
NEBEZPEČNÝ ODPAD:

pondělí 14.5. od 10 hodin
pondělí 15.10. od 10 hodin

Stanoviště v obci:

1. u areálu technických služeb
2. u vlakového nádraží
3. na posádce
Pokud budete potřebovat pomoc s odvozem odpadu na stanoviště v obci, domluvte se s panem
Burešem tel.: 731 449 284.
OBJEMNÝ ODPAD
Do tohoto odpadu patří: podlahové krytiny (koberce, linolea), matrace, starý nábytek, sporáky, el.
trouby, bojlery, pneumatiky.
Do tohoto odpadu nepatří: stavební suť!

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Do těchto odpadů patří: znečištěný obalový materiál od barev a olejů, znečištěný textil od škodlivin, olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory,
rádia, počítače, staré léky, baterie (monočlánky), ledničky, mrazničky, staré přípravky na ochranu
rostlin, tmely, lepidla, teploměry, kosmetika (laky, barvy, apod.), asfaltové lepenky.
Žluté pytle na plast si můžete vyzvednou na obecním úřadě.
Na obecním úřadě lze vyřídit tyto záležitosti:
CZECH POINT – vydávání výpisu z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí apod. – na počkání
vidimace – ověření listiny podle originálu
legalizace – ověření pravosti podpisu na listině
Poplatky za jednotlivé úkony se vybírají dle zákona č. 634/2004 SB. o správních poplatcích:
legalizace podpisu – 30 Kč / 1 podpis

vidimace listiny – 30 Kč / 1 strana
výpis z rejstříku trestů – 100 Kč
výpis z rejstříku obchod., živnost., katastr. – 1.str. 100 Kč , další str. za 50 Kč

Upozornění na udělení souhlasu

Občané budou v průběhu měsíců dubna a května vyzýváni k písemnému souhlasu s používáním
jejich telefonního čísla v systému rozesílání informačních SMS zpráv z obecního úřadu.
Tento souhlas je nutný z důvodu nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, platného od 25. 5.
2018.
Kdo nám nedá písemný souhlas, tak k tomuto datu mu nebudeme moci zasílat zprávy do telefonu.

Květná Zahrada, z.ú.
Vám nabízí

Dodávku obědů
Kdy: Každý pracovní den mezi 11:30 – 12:00 vám dodáme teplý oběd až do vašeho domu
Nebo si oběd můžete vyzvednout do jídlonosiče na statku Květná Zahrada v
Květné č.p. 40, každý den od 11:15 do 11:45
Co nabízíme:

 Vaříme jedno jídlo
 Jednou týdně sladké hlavní jídlo
 Pro vaření používáme zejména suroviny vlastní a od místních dodavatelů
 Jednou týdně k jídlu moučník navíc
 Můžete platit hotově nebo stravenkami
 Cena oběda:
 pro seniory a osoby v invalidním důchodu bez práce - 55,- Kč
 Pro dospělého strávníka – 65,- Kč
V týdnu od 9.4. do 13.4. budeme rozvážet
všem seniorům v Květné každý den oběd zdarma!
Dotazy a objednávky na tel. čísle 723 089 261 paní Kuncová nebo paní Burešová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Všem jubilantům, kteří v roce 2017 oslavili své významné životní jubileum, upřímně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
**************
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